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Străzile și trotuarele din orașul Măgurele se spală, pe parcursul 
mai multor zile, cu jet de apă și detergenți specifici, iar în zonele 
în care nu există trotuare se efectuează acțiunea de măturat 
mecanizat a străzilor.
„Acțiunile de igienizare generală de primăvară au fost demarate 
încă de la începutul lunii, dar, dată fiind evoluția situației în ceea ce 
privește COVID-19, am impus un program mai intens de igienizare 
a domeniului public, astfel încât spațiile exterioare să fie cât mai 
sigure pentru noi, cetățenii. Cu toate acestea, vă recomandăm 
tuturor să respectați sfaturile autorităților: să rămâneți, pe cât 
posibil, în locuințe, să evitați aglomerațiile și să vă spălați pe 
mâini cât mai des!”, i-a îndemnat edilul Narcis Constantin pe 
cei din Măgurele.
”Siguranța tuturor cetățenilor din orașul nostru este cea mai 
importantă. Așadar, spațiile din jurul nostru, cele cu care intrăm în 
contact direct, trebuie să fie cât mai sigure cu putință. Parcurile 
au fost închise temporar, iar locurile de joacă dintre blocuri au 
fost dezinfectate. Locurile de joacă, clădirile administrative, 
școala, liceul și grădinițele, toate vor fi dezinfectate. Acțiunile 

se fac treptat și vor fi repetate ori de câte ori este nevoie!  Fac 
apel la calm, dar și la responsabilitate! Hai să respectăm toate 
indicațiile specialiștilor, pentru a preveni o eventuală infectare!”, 
a mai spus primarul.
Măsuri adoptate de Primăria orașului Măgurele:
 Activitatea Direcției de Relații cu Publicul a Primăriei s-a suspendat 
până pe 23 martie. Cetățenii se pot adresa instituției prin fax 
(021)4574.504), prin e-mail (office@primariamagurele.
ro) sau telefon (021)4574.098).
 Accesul vizitatorilor în instituțiile publice este permis doar în 
situații de urgență. Din 12 martie, activitatea tuturor direcțiilor din 
Primărie se desfășoară cu doar jumătate din personal, ALTERNATIV 
(o săptămână la serviciu/o săptămână - muncă la domiciliu), în 
funcție de necesități și de specificul activității fiecărei direcții.
Trebuie să colaborăm, să acționăm și să dăm dovadă de solidaritate 
și de responsabilitate! Limitarea accesului în primărie nu înseamnă 
că instituția se închide pentru cetățeni. Aceștia se pot adresa 
instituției prin e-mail sau numere de telefon. 
 Relații cu Publicul: (021)4574.098, fax: (021)4574.504, 

e-mail: office@
primariamagurele.
ro, informatii@
primariamagurele.ro;
 Asistență Socială: 
asistenta.sociala@
primariamagurele.ro,
 Urbanism: urbanism@
primariamagurele.ro;
 Serviciul Agricol: 
registrulagricol@
primariamagurele.ro;
 Taxe și impozite: 
impozite@primariamagurele.ro;
 Juridic: alina.dinu@primariamagurele.ro;
 Stare Civilă: starecivila@primariamagurele.ro;
 Cadastru: cadastru@primariamagurele.ro;
 Poliția Locală: telefon: 0733.448.331, e-mail - politialocala@
primariamagurele.ro.
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În contextul riscului de răspândire 
a infecției cu Coronavirus 
SARS-CoV-2 la nivel național 
și internațional, Primăria 
Orașului Buftea a anunțat că 
pune la dispoziția cetățenilor 
următoarele numere de telefon 
pentru semnalarea oricăror 
incidente și pentru a solicita 
informații cu privire la  situația 
actuală:
Primar – Gheorghe Pistol – 
0747589589
Viceprimar – Alexandru Vaida 
– 0734330046
Șef Serviciu Poliția Locală 
Buftea - Marian Cuchilan – 
0758497420
”Îndemnăm cetățenii orașului 
Buftea să se informeze doar 
din surse oficiale și să respecte 
recomandările autorităților 
competente”, precizează un 
anunț al Primăriei orașului Buftea. 
De asemenea, primăria a pus 
la dispoziția cetățenilor, pe 
pagina de web, informațiile 
privind deciziile oficiale luate 
la nivelul Grupului de Comunicare 

Strategică, insistând în mod special 
pe recomandările generale 
privind prevenirea infecției 
cu Coronavirusul (Covid – 19).
Potrivit Grupului de Comunicare 
Strategică, cetățenilor li se 
reamintește să ia în considerare 
doar informațiile verificate prin 
sursele oficiale și să apeleze 
pentru recomandări și alte 
informații la linia TELVERDE 
– 0800.800.358. Numărul 
TELVERDE nu este un număr 
de urgență, este o linie telefonică 
alocată strict pentru informarea 
cetățenilor. 
”Noi, practic, prin dispoziția 
Inspectoratului pentru Situații 
de Urgență privind stabilirea 
măsurilor suplimentare în vederea 
prevenirii și a răspândirii infecției 
cu coronavirus, acționăm integrat, 
doar sub coordonarea prefectului, 
care asigură  aplicarea unitară 
a dispozițiilor autorităților 
publice centrale. Chiar astăzi, 
am primit de la Prefectură o 
adresă prin care ni se aduce 
la cunoștință că, începând cu 

data de 16  martie, vom primi 
zilnic  de la  Centrul Județean 
de Coordonare și Conducere 
a Intervenției tabelul nominal 
cu persoanele aflate în izolare 
la nivelul județului Ilfov. Până în 
momentul de față, noi primeam 
aceste date de la Direcția de 
Sănătate Publică și aveam lista 
persoanelor  sosite din zone 
afectate pentru monitorizare 
zilnică. În privința monitorizării 
la domiciliu, asigurăm acestor 
persoane necesarul de hrană, 
apă, medicamente, dacă era 
cazul, și prin intermediul Poliției 
Locale, noi făceam vizite de trei 
ori pe zi, să vedem dacă aceste 
persoane respectă situația de 
izolare. Bineînțeles,  vorbind și 
cu vecinii. Practic, nu am avut 
până în  momentul de față situații 
extreme în care cineva să nu 
asculte de indicațiile noastre”, 
ne-a spus primarul.
Edilul ne-a precizat și că 
prin intermediul societății de 
salubrizare, cu care Primăria 
are contract de dezinfecție, se 

intervine în momentul de față 
în toate zonele din oraș. ”Mă 
refer la Poștă, biserici, gară, 
dispensarele din oraș, Parchet, 
Judecătorie, Tribunal, tot ce 
înseamnă societățile primăriei 
pentru că punem  foarte mare 
accent ca angajații societăților 
noastre să nu fie afectați, în 
primul rând pentru că nu vrem 
să blocăm un funcționar al 
unei unități administrative. De 
asemenea, se face dezinfecție 
cu foarte mare atenție și în piața 
orașului, inclusiv control pentru 
a nu se depăși numărul maxim 
de persoane admis. Bineînțeles, 
toate toaletele din parcuri sunt  
monitorizate, tot ce înseamnă 
spații publice le dezinfectăm 
cu clor. Ținem legătura cu toți 
medicii de familie, pentru ca 
acolo unde apar situații în teren 
suspecte de coronavirus, să fim 
și noi informați, să știm exact 
dacă pacienții au fost testați 
pozitiv sau negativ pentru a 
lua toate măsurile necesare 
în familie, loc de muncă etc. 

Așadar, tratăm cu foarte mare 
seriozitate acest  fenomen și 
sperăm să nu avem surprize”, 
ne-a spus primarul.  În prezent, în  
Buftea nu este înregistrat niciun 
caz confirmat, numai persoane în 
autoizolare.  ”Noi îi monitorizăm, 
ținem în permanență legătura cu 
dânșii. Prin intermediul cantinei 
pe care o avem în oraș, suntem 
la dispoziția acestor persoane 
cu asigurarea hranei calde”, a 
subliniat Gheorghe Pistol.
Instituțiile din oraș funcționează, 
dar și-au restrâns activitatea. 
”Noi îi monitorizăm să respecte 
regulile de păstrare a distanței, 
a numărului de persoane în 
incinta unităților economice 
și chiar private. Am legătura 
inclusiv cu firme mari din oraș 
care au un număr mai mare 
de angajați dacă păstrează 
aceste reguli de igienă. Și nu 
au fost probleme. Primăria  își 
desfășoară activitatea, dar nu 
mai lucrăm cu publicul. Practic 
toate plățile se fac online prin 
ghișeul.ro, iar solicitările se 
lucrează pe email și activitatea 

chiar funcționează bine. Totul 
este monitorizat în Buftea și 
dăm atenție fiecărui eveniment 
nou apărut. Acordăm atenție 
maximă. Până în momentul de 
față nu s-au primit solicitări din 
partea altor localități, primării, 
dar suntem pregătiți să sărim 
în ajutor, dacă este necesar. 
Suntem siguri că Centrul 
Județean  de Coordonare și 
Conducere a Intervenției ne 
va trimite tabelul în timp util, 
pentru ca noi să intervenim în 
teren. Adică fiecare  oră, după 
părerea mea, contează. Spitalul 
funcționează normal, oamenii 
nu sunt panicați, nu s-au creat 
cozi pentru testare. Așadar, 
lucrurile sunt controlate în 
Buftea.”, a subliniat primarul 
orașului Buftea. 

primăria la dispoziția cetățenilor. acțiune integrată sub coordonarea prefectului 

Conform Dispoziției Primăriei 
orașului Chitila nr. 139/12.03.2020, 
în vederea prevenirii răspândirii 
infecției cu COVID-19 și pentru 

asigurarea unui nivel adecvat 
de protecție, începând cu data 
de 13.03.2020 s-a stabilit noul 
program de lucru la nivelul 
Instituției Primarului orașului 
Chitila. Astfel, în ceea ce privește 
relațiile cu publicul se suspendă 
activitatea până pe 27.03.2020 
inclusiv, cu posibilitatea de 
prelungire, în funcție de evoluția 
COVID-19. Petițiile și orice alte 

cereri adresate instituției vor 
fi transmise electronic pe 
adresa de e-mail primar@
primariachitila.ro
În ceea ce privește relațiile cu 
publicul la nivelul Serviciului 
Impozite și Taxe Locale, 
activitatea acestuia se 
suspendă începând cu data de 
13.03.2020 până la 27.03.2020 
inclusiv, persoanele urmând să 

utilizeze modalitățile de plată 
prin ghiseul.ro, internet 
banking, ordin de plată 
etc. Petițiile, declarațiile de 
impunere precum și orice alte 
cereri adresate Serviciului 
Impozite și Taxe Locale se 
transmit electronic pe adresa 
de e-mail impozitesitaxe@
primariachitila.ro sau pe 
fax la numarul 0372.003.271. 
În ceea ce privește relațiile 

cu publicul la nivelul Com-
partimentului Stare Civilă 
din cadrul Serviciului Public 
Comunitar Local de Evidența 
Persoanelor, activitatea 
aces tuia se suspendă până 
pe 27.03.2020, cu excepția 
cazurilor privind decesele.
Luni, 16 martie, Primăria Chitila 
a efectuat o nouă dezinfecție în 
locurile publice: Gara Chitila - pasajul, 
peronul și sala de așteptare, în 

toate stațiile de autobuz din oraș, 
la Garajul Ecotrans, în exteriorul 
Dispensarului, în exteriorul Poliției 
Locale, în exteriorul Primăriei, în 
exteriorul Serviciului de Taxe și 
Impozite, exteriorul Serviciului de 
Evidență a Persoanelor, la locul de 
joacă din Colonie. Acțiunea continuă 
cu exteriorul bisericilor și al tuturor 
locurilor de joacă din oraș.
 Poliția Locală, 24/24 h: 
021.436.3161

orașul chitila, dezinfecție permanentă

Alarmată de rapiditatea răs pândirii 
infecției cu noul coronavirus, 
primăria orașului Popești-Leordeni 
a dispus numeroase măsuri 
pentru evitarea îmbolnăvirilor în 
masă. Prin urmare, în aceste zile, 
toate institutuțiile publice de pe 
raza orașului, respectiv, școlile, 
grădinițele, baza sportivă, sediul 
Primăriei ș.a.m.d. au trecut și 
vor mai trece printr-un amplu 
proces de dezinfectare. 
Și mijloacele de transport 
în comun care fac legătura 
orașului Popești-Leordeni cu 

Bucureștiul și alte localități vor 
fi supuse dezinfectării. Primăria 
acestui oraș a mai dispus dotarea 
cu materiale dezinfectante și 
achiziționarea a peste 10.000 
măști de protecție. Instituția 
vine în sprijinul localnicilor și 
cu o campanie de informare 
care vizează prevenirea 
infecției cu acest coronavirus. 
Aceasta se va desfășura prin 
intermediul Direcției de Poliție 
Locală Popești-Leordeni, care 
va fi distribui peste 1.000 de 
flyere în zonele aglomerate. 

Toți agenții economici vor fi 
verificați privind respectarea 
normelor de igienă. Activitățile 
și competițiile sportive   pentru 
centrul de copii și juniori ai 
clubului Sport Club Popești-
Leordeni vor fi, de asemenea, 
suspendate. În caz de necesitate, 
vor fi demarate procedurile de 
sprijin cu alimente sigilate și apă 
îmbuteliată, pentru persoanele 
comunicate de către Direcția 
de Sănătate Publică Ilfov ca 
fiind suspecte sau în stare de 
izolare la domiciliu.

Petre Iacob, primarul orașului 
Popești-Leordeni: “Fac apel 
către toți locuitorii orașului la 
sporirea măsurilor de igienă
Autoritățile din orașul Popești-
Leordeni controlează situația 
și sunt gata să intervină în 
conformitate cu Planul emis 
de către Comitetul Județean 
pentru Situații de Urgență Ilfov. În 
fiecare dimineață, se convoacă 
la sediul Primăriei, Comitetul 
Local pentru Situații de Urgență 
și se stabilesc, pe departamente, 
măsurile necesare de prevenire 

și intervenție . Totodată, se 
menține o legătură constantă 
cu cei din Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență București-Ilfov, 
instituția Prefectului Județului 
Ilfov, precum și cu Direcția de 
Sănătate Publică Ilfov. Fac apel 
către toți locuitorii orașului la 
sporirea măsurilor de igienă, 
folosirea dezinfectanților la intrările 
în toate spațiile comerciale sau 
instituții private și evitarea cu 
precădere a zonelor aglomerate”, 
spune Petre Iacob, primarul 
orașului Popești-Leordeni. 
 Direcția Poliția Locală Popești-

Leordeni  021.361.43.35, 
interval orar 8:00 - 16:30.
0753.157.664, 0753.157.654, 
interval orar 14:00 - 06:00

primăria, pregătită să sprijine cu apă și alimente persoanele aflate în izolare  


